
 وأنزل اهللا ((؛ قال اهللا تعاىل:  )) وهو القرآن الكرمية والسنة النبوية كالمها منزل قل آمنا باهللا وما أنزل علينا ((

)) فيشمل يا بسام أيش يشمل ؟ آدم ؟ القرآن والسنة؛  عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم

وأنزلنا عليك الكتاب  يشمل القرآن والسنة ودليل ذلك قوله تعاىل: (( ما أنزل علينا )) ((القرآن والسنة 

))  سحاق ويعقوب واألسباطإسماعيل و إبراهيم و إوما أنزل على  (( . )) والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم

ما  (()) طيب  سحاق ويعقوب واألسباطإسماعيل و إبراهيم و إعلى  وما أنزل ((؛  كم هؤالء ؟ أنت ؟ مخسة

كما ذكر ؛ والذي نعرف مما أنزل إليه صحفه   )) اخلليل عليه الصالة والسالم وهو أبو األنبياء براهيمإأنزل على 

أم لم ينبأ  ((اهللا ذلك يف موضعني يف القرآن يف سورة النجم ويف سورة األعلى، فقال اهللا تعاىل يف سورة النجم: 

 إن هذا لفي الصحف األولى صحف ((وقال يف سورة األعلى:  )) براهيم الذي وفىإبما في صحف موسى و 

مساعيل مل يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه ومل نعرف إ)) سماعيلإ((براهيم؛ إهذا ما أنزل على  )) براهيم وموسىإ

إال أنه أنزل إليه ولكن مع هذا جيب علينا أن نؤمن مبا أنزل على امساعيل؛ وامساعيل هو الولد األول إلبراهيم وهو 

يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك  ((أبو العرب وهو الذي صرب ذلك الصرب العظيم حني قال له أبوه: 

 يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهللا من الصابرين ((فقال هذا االبن احلليم قال:  )) ماذا ترى فانظر

)) وهللا دره من ابن، ابن مل يبلغ لكنه بلغ مع أبيه السعي وهو أشد ما تكون النفس تعلقا به ألن الكبري من 

الصغري من يتعلق به ؟ األم؛ لكن هذا بلغ معه  األوالد قد زلت النفس عنه والصغري مل تتعلق به البعد هذا التعلق؛

السعي يف غاية ما يكون التعلق به ومع ذلك فإن ابراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم نفذ ما أمر اهللا به، قال اهللا 

لكن أرحم الرامحني سبحانه وتعاىل نسخ هذا األمر حني  )) صدقت الرؤيا براهيم قدإوناديناه أن يا  ((تعاىل: 

أسلما وتله للجبني؛ أسلما يعين ؟ استسلما وانقادا ألمر اهللا وتله على اجلبني كابا له على األرض لئال يرى وجهه 

؛ وهكذا يكون الفرج كلم اشتد الكرب، قال النيب وجل حني يذحبه؛ فلما قارب أن يذحبه جاء الفرج من اهللا عز

) ولن  أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلم : (صلى اهللا عليه وسلم قال

احلاصل أننا نقول إن  ؛ )) فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ((يغلب العسر يسرين كما قال اهللا تعاىل: 

 ((ملا ذكر قصة الذبح يف سورة صافات قال:  امساعيل هو الولد األكرب ملن؟ إلبراهيم وهو الذبيح بالشك ألن اهللا

) وأظن أننا أملينا عليكم حوايل عشرة أوجه تدل على أن بإسحاق ) وبشرناه ((بعد هذا  وبشرناه بإسحاق ))

اهللا )) ذكره بعده للرتتيب الزمين والظاهر و  سحاقإسماعيل و إبراهيم و إوما أنزل على  (( امساعيل هو الذبيح .

مد صلى اهللا عليه وسلم؛ مساعيل أب ألشرف اخللق حمإسحاق ألن إاعيل أفضل من مسإأعلم والرتتيب املنزيل وأن 

مساعيل؛ لكن العربة إسحاق أكثر من األنبياء من ولد إكثر األنبياء فاألنبياء من ولد سحاق أب ألإوإن كان 



علم عند اهللا مساعيل؛ فالظاهر والإمساعيل من ذرية إن ى اهللا عليه وسلم أشرف اخللق مبأيش ؟ بأفضلية؛ حممد صل

مساعيل أفضل منه وأسبق، أفضل منه قدرا وأسبق زمنا؛ ومع ذلك فكل منهم يف املرتبة األوىل إأنه أخره ذكرا ألن 

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا من النبيين والصديقين والشهداء  من مراتب اخللق ((

سماعيل إو  ((وجل:  قال عز . )) أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من رفقائهم أولئك رفيقا والصالحين وحسن

سحاق وهو امللقب بإسرائيل والذين ينسب إليه بنو إسرائيل؛ وأخره عن اثنني إ)) يعقوب ابن  سحاق ويعقوبإو 

ل السبط يف اللغة ابن البنت وهلذا )) األسباط مجع سبط وأص ويعقوب واألسباط ((ألنه متأخر عنهما زمنا؛ 

 ((يقال يف احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما سبطا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وابن االبن يسمى حفيدا 

أي أبناء ابن؛ األسباط هو ابن البنت ولكن ما املراد م ؟ قيل: املراد  وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ))

 ((م أوالد يعقوب، وكان أوالد يعقوب اثين عشر ولدا ومنهم تفرعت قبائل بين إسرائيل، قال اهللا تعاىل: 

لعرب؛ فقال السبط يف بين إسرائيل كالعشرية أو الفخذ أو القبيلة يف ا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما ))

؛ وقال آخرون بل األسباط شعوب بين  ثنا عشر وأم أنبياءاالن املراد باألسباط أوالد يعقوب بعض أهل العلم إ

إسرائيل؛ وأن املراد وما أنزل على األسباط أي على أنبياء األسباط، فهي على أنبياء األسباط أي األنبياء الذين 

ن؛ القول األول: أن املراد باألسباط من؟ أوالد يعقوب وأم أنبياء؛ بعثوا يف أسباط بين إسرائيل؛ فهذان قوال

والثاين أن املراد م شعوب بين إسرائيل الذين فيهم األنبياء؛ وعلى هذا فيكون يف اآلية على هذا املعىن يكون يف 

ال حيتاج إىل تقدير؛ ألن  اآلية تقدير أي وما أنزل على أنبياء األسباط، على أنبياء األسباط؛ يؤيد القول األول أنه

؛ وإذا دار الكالم بني أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه  الثاين حيتاج إىل تقدير، ويش تقدير الثاين ؟ أنبياء األسباط

محل على اخلايل منه ألنه األصل، األصل عدم التقدير؛ لكن يضعفه أن األسباط هم أبناء البنات وهنا ال 

يعقوب أحفاد إلسحاق، أو أحفاد إلبراهيم وليسوا أسباطا؛ والقرآن نزل باللغة العربية يتناسب مع اآلية ألن أوالد 

فيجب أن حتمل الكلمة يف القرآن على املعىن اللغوي ما مل تكن حقيقة شرعية متنع من محله على املعىن اللغوي؛ 

ة كالصالة مثال يف اللغة الدعاء، فإذا وجدت حقيقة شرعية متنع من محله على املعىن اللغوي اتبعنا احلقيقة الشرعي

؛ يضعفه  ؟ هي التعبد هللا تعاىل بذات األقوال أو األفعال املعلومة مبتدئة بالتكبري وخمتتمة بالتسليمويف الشرع

كذلك أنه مل يقم دليل على نبوة أوالد يعقوب إال يوسف، يوسف من األنبياء الشك أما أوالده اآلخرون 

ل على كل واحد منهم خبصوصه أنه نيب؛ والنبوة وصف عظيم حيتاج إىل بينة ودليل اإلحدى عشرة فإنه مل يقم دلي

وبرهان تدل على أن هذا الشخص متصف ا؛ مث يضعفه أمر ثالث وهو فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف وما 

وتركنا يوسف عند  وقالوا إنا ذهبنا نستبق ((حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم كذب، 



أن هناك قرائن  ))؛ املهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ألبيهم (()) مث اامهم  متاعنا فأكله الذئب

تدل على ضعف أن يكون املراد باألسباط أوالد يعقوب؛ وخيرج منه يوسف لداللة الكتاب والسنة على أنه نيب؛ 

وما أنزل على األسباط بواسطة أنبيائهم ألن املنزل  إذا يرتجح أيش؟ القول الثاين أن املراد باألسباط الشعوب يعين

نقول حنن  )) واحد وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم ((على أنبيائهم منزل عليهم 

للكفار؛ إذا يكون هذا القول هو املعتمد أن املراد باألسباط أي شعوب بين إسرائيل واملنزل عليهم يكون بواسطة 

 ((  ئهم؛ وإن شئت فقل يف اآلية حذف دل عليه السياق ويكون التقدير: وما أنزل على أنبياء األسباط .أنبيا

العدول عن التعبري باإلنزال باإليتاء قد يتساءل السائل عنه أو قد يسأل السائل عنه  )) وما أوتي موسى و عيسى

فقال  )) ومل يقل: وما أنزل على موسى وعيسى والنبيني ؟ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ((ملاذا قال: 

بعضهم: ألن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان: وحي ؛ وآيات كونية حمسوسة بقي ذكرها إىل نزول القرآن الكرمي؛ 

)) واآليات  وآتينا موسى الكتب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ((ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء قال اهللا تعاىل: 

)) يشمل ما نزل من الوحي وما  ما أوتي موسى : ((ة للرسالة هي أيضا إيتاء ما هي وحي إيتاء؛ فقولهاملؤيد

حصل من اآليات؛ وذكر هذا ألن ذكر اآليات والعلم ا بقي إىل نزول القرآن الكرمي؛ ما أويت موسى وحي 

عم كتاب وأهدى كتاب بعد وآيات؛ أما الوحي فهي توراة اليت هي أفضل كتاب بعد القرآن وأمشل كتاب وأ

)) فقرا اهللا مع القرآن؛ هذه التوراة نزلت على  قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما اتبعه ((القرآن 

موسى وهذا إيتاء الوحي؛ أما إيتاء اآليات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد، العصا واليد؛ العصا حصل فيه 

سحرة آل فرعون بالتهم مجيع حباهلم وعصيهم التهمها التهاما وهي ثعبان  ثالث آيات عظيمة: ألقاه على سحر

واحلبال والعصي قد مألت األرض ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها وال يدرى أين تذهب ألا أكرب منه حجما؛ 

حىت ولكن مع ذلك قدرة اهللا عزوجل فوق كل شيء؛ ومل يتماسك السحرة ملا رأوا هذه اآلية العظيمة حىت أيش؟ 

)) كلمة القي كأم جاءوا من غري عقل سجدوا كأم  فألقي السحرة ساجدين ((خروا ساجدين، سجدوا 

سجدوا من غري عقل لقوة ما وقع  على قلوم من اآليات اليت يعرفوا أا ليست سحرا؛ واآلية الثانية هلذا 

وآخر كتل من املاء كأا جبال كل جبل  طريقا بني كل طريق العصا أنه ضرب به البحر فانفلق صار اثين عشر 

كالطود العظيم وقد ذ كر أهل العلم أن اهللا جعل هلذا املاء فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إىل بعض 

اضرب لهم طريقا في الماء  ((؛ وبلحظة  يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج فرج يف املاء كأنه مسله هذا املاء

)) يعين لو اجتمعت نريان الدنيا كلها توبس عرض البحر يف هذه اللحظة أو رياح األرض كلها املخرتعات  يبسا

ما متكنت؛ لكن قدرة من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا أمرا أيش؟ أمرا ممكنا واقعا؛ الثالث من اآليات 



ضرب موسى احلجر ذا العصا فتفجر  العظيمة يف هذا العصا أم إذا استسقوا يعين حصل عليهم نقص يف املاء

اثين عشر عينا كل عني لسبط من أسباط بين إسرائيل حىت ال يقع النزاع بينهم واملزامحة واملشاقة؛ هذه من اآليات 

فأويت أيضا وحيا وآيات؛ ما هو الوحي؟ اإلجنيل، اإلجنيل  اليت أوتيها موسى صلى اهللا عليه وسلم. أما عيسى

راة، متمما للتوراة ومبنيا عليها؛ وآيات حسية منها أنه يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى الذي كان متمما للتو 

 فأنفخ فيه فيكون ((وخيرجهم من القبور وخيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريا يطري قال اهللا تعاىل: 

ريا ويطري؛ قد يكون الشيء على هيئة الطري والفائدة من القراءتني أنه يكون ط طائرا ))؛ ((ويف قراءة:  )) طيرا

ولكن ما يطري وقد يطري ولكن ليس بطري كالطائرة مثال؛ لكن هذا يكون طريا يطري، خيلق بإذن اهللا شيئا على 

صورة الطري؛ والتصوير هنا جائز وإال غري جائز ؟ جائز؛ أليش؟ ألنه بأمر اهللا؛ واألصل يف الطاعة أمر اهللا، أمر 

ة أن يسجدوا آلدم فسجدوا فكان سجودهم طاعة؛ وأمر اهللا ابراهيم أن يقتل ابنه فامتثل فكان امتثاله اهللا املالئك

هلذا األمر طاعة؛ املهم إن الطاعة طاعة اهللا إذا أمر بأي شيء فامتثال هذا األمر طاعة وإن كان يف أن آخر 

)) من هو األكمه ؟ الذي خلق  برصيبرئ األكمة واأل ((سوف يكون شركا مثال أو كبرية من كبائر الذنوب؛ 

بال عني ممسوح العني يربئه حييي املوتى يقف على امليت جثة فيحييه يقول له كلمة فيحىي، أبلغ من هذا خيرج 

املوتى من القبور يقف على القرب ويكلم صاحب القرب ويقوم صاحب القرب حيا خيرج من القرب؛ ما هي هذه آية 

يات، هذه من أعظم اآليات الدالة على كمال قدرة اهللا وعلى إمكان البعث، من آيات اهللا ؟ من أعظم اآل

))  فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ((إمكان البعث يوم القيمة خيرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة 

الكالم ؟ ال يرتيث؛ وهلذا قال:  هذه الزجرة يرتيث املراد ا أو ال يرتيث؟ يرتيث املراد وإال ال؟ ما بالكم ما فهمتم

ئية تدل على مفاجئة يف احلال، وقال ا) واألخ هداية اهللا يعرف إن إذا فجفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ) ((

 وما أمرنا إال (()) أيش ؟ أمحد ؟  ما أمرنا إال واحدةو  :((اهللا تعاىل يف سورة القمر كلمة عامة يف كل مأموراته 

)) ملح البصر ما هلا يعين يضرب بني املثل بالسرعة؛ واحدة فقط إذا أمر اهللا  كلمح بالبصر(( أيش ؟  واحدة ))

بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر ـ سبحان اهللا ـ؛ إذا هذه اآليات اليت أعطيها عيسى فيها دليل على 

ملا جاء اجلمع والنبييون دون التخصيص جاء اإليتاء دون  و النبيون من بعدهم )) (( ؟ . إمكان البعث وإال ال

 ((اإلنزال من أجل أن يشمل اآليات اليت قد يكون أعطيها بعض النبيني فجاءت والنبييون من رم عطفا على 

والنبيون املراد م الرسل،  ؛ )) وما أوتي النبيون من ربهم : (()) كما جاء ذلك يف سورة البقرة  موسى وعيسى

راد بالنبيني الرسل وكل من وصف بالنبوة يف القرآن فإنه رسول وكل من ذكر يف القرآن فهو رسول لقوله تعاىل: امل

إذا فكل من قص  ؛ من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ))منهم  ولقد أرسلنا رسال من قبلك ((



 وما آمنا باهللا ((  ل بدليل هذه اآلية .اهللا علينا فهو رسول وإن كان مل يوصف يف القرآن إال بالنبوة لكنه رسو 

سحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من إسماعيل و إبراهيم و إأنزل إلينا وما أنزل إلى 

؛ كل هؤالء نؤمن م على سبيل السواء بدون  ال نفرق حنن بني أحد منهم )) ربهم ال نفرق بين أحد منهم

أن اإلميان ؤالء هل هو إميان جممل أو مفصل ؟ اجلواب: إميان جممل لكن كل ما تفريق؛ لكن يرد إشكال وهو 

صح أم أخربوا به وجب علينا اإلميان به، كل ما صح عنهم أم اخربوا به وجب علينا اإلميان به ولو تفصيل؛ 

اهللا عليه وسلم، ما هذا يف األخبار؛ لكن يف األحكام ال؛ األحكام ال نتبع إال ما حكمت به شريعة حممد صلى 

حكمت به الشريعة شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو املكلف، فهو الذي كلفنا به ووجب علينا اتباعه كما 

: (( قل يا أيها الناس إني رسول اهللا إليكم جميعا الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال قال اهللا تعاىل

  )) ي األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدونالنب هو يحيي ويميت فآمنوا باهللا ورسوله

فاإلتباع حملمد صلى اهللا عليه وسلم؛ أما اإلميان فهو عام جلميع الرسل بدون تفريق؛ فإذا صح عن موسى أنه أخرب 

إذا صح، إذا خبرب يتعلق باهللا أو خبرب يتعلق بيوم القيمة أو باجلنة أو بالنار وجب علينا أن نؤمن به؛ لكن مىت ؟ 

. واعلم أن شريعتنا بالنسبة لألحكام أن  صح أما ما يروى من اإلسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد ال يكون

شريعتنا يف األحكام بالنسبة ملن سبق ثالثة أقسام؛ شريعتنا يف األحكام بالنسبة ملن سبق على ثالثة أقسام؛ القسم 

ا ألن شريعتنا ناسخة جلميع األديان فال نعمل مثال ذلك  األول ما وردت شريعتنا خبالفهم فهذه ال نعمل

القصاص، القصاص يف النفس واألطراف كان يف التوراة واجبا مفروضا ما فيه عفو لكن يف الشريعة اإلسالمية  

به إتباعا القسم الثاين: وما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل  . كان خمريا فيه؛ فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن ؟ القرآن

لشريعتنا املصدقة ملا سبق من الشرائع وال خنالفه وهذا كثري مثل الطيبات أحل اهللا لنا ولغرينا ولكن حرم على بين 

القسم الثالث: ما مل يرد يف شرعنا له وفاق وال خالف؛ فما احلكم فيه  إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم .

يف أصول الفقه؛ فمن العلماء من قال: إنه شرع لنا؛ ومنهم من قال: ؟ هذا حمل نزاع بني أهل العلم وحبثه موجود 

أولئك الذين اهتداه فبهداهم  ((؛ والصحيح أنه شرع لنا لداللة شرعنا عليه قال اهللا تعاىل:  إنه ليس بشرع

  لقد (()) وقال تعاىل:  الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك شرع لكم من (()) وقال تعاىل:  اقتده

وكذلك النيب عليه الصالة والسالم أحيانا كان يسند احلكم إىل أنه  كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ))

فعله أخي فالن من األنبياء وما أشبه ذلك؛ واملعىن يقتضي ذلك أيضا ألنه لو ال أن لنا فائدة من قصص األنبياء 

ال  ((كر هذه القصص شيء من الفائدة كثري؛ قوله: السابقني ومن الفوائد أن نعترب ونعمل مبا عملوا مل يكن لذ 



)) يف أيش ؟ يف اإلميان بأم رسل صادقون فيما أخربوا به واجب إتباعهم فيما أمروا به أو  نفرق بين أحد منهم

   وا عنه؛ لكن بالنسبة لنا ال جيب علينا متابعتهم يف األحكام على التفصيل الذي مسعتم .

  )) ملن ؟  ه مسلمونونحن ل ((قال:  الشيخ :

  ،  هللا الطالب :

، كل الذي بعدها معطوف  ألنه األصل يف سياق هذا الكالم )) قل آمنا باهللا ((الضمري يعود على اهللا  الشيخ :

ال  )) (( أحد ((فإن قال قائل: ملاذا ال جتعل الضمري يعود على قوله:  عليها، الذي بعدها كل معطوف عليها .

قلنا: ال يستقيم الكالم؛ ألن أصل  )) ألنه أقرب مذكور ؟ أي وحنن هلذا العهد مسلمون ؟ نفرق بين أحد منهم

وجل،  )) اهللا عز ونحن له (()) فيكون مرجع الضمري يف قوله:  آمنا باهللا ((الكالم مداره على أول مجلة فيه 

اهللا املستسلم له ألن من مل يعين وحنن هللا مسلمون أي مستسلمون ظاهر وباطنا بالقلب واللسان واجلوارح؛ و   

يستسلم هللا استسلم لغريه والبد؛ انتبه هلذه القاعدة املفيدة : من مل يستسلم هللا استسلم لغريه والبد إما أن 

تستسلم هللا وتنقاد ألمره وإال فإنك سوف تستسلم هلواك وتنقاد هلواك، وهواك تابع ملن ؟ للشيطان فتكون 

البد له من إرادة ومهة ما يف أحد خيلوا من إرادة أبدا، كل له إرادة؛ فإما أن مستسلما للشيطان؛ ألن كل إنسان 

ونحن  ((وجل فتستسلم له أو مرضات نفسك فتستسلم هلواك والشيطان؛ وقوله:  يكون مرادك مرضات اهللا عز

ل: إن املؤمن إذا )) قدم املتعلق على املتعلق إلفادة احلصر يعين وحنن له ال لغريه مسلمون؛ وهلذا نقو  له مسلمون

تعارض عنده أمر اهللا وأمر اخللق ماذا يقدم ؟ يقدم أمر اهللا مهما كان اآلمر حىت أمك وأبوك لو أمرتك خبالف 

أمر اهللا فقدم أمر اهللا؛ لو قالت لك أمك: يا ابين ال خترج لصالة الفجر ال خترج املسجد بعيد وخيشى عليك من  

اجلس؛  خيشى عليك من الوحل واملطر يبل ثيابك ويكون فيه برد عليككلب، وإذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر 

ولكن قد نقول هلا لكالمها وجه ألن الوحل واملطر من أعذار املبيحة لرتك صالة اجلماعة لكنها ظنت أن املسألة 

ما تطاع؛ قال أبوه: يا بين ال تطلب العلم، ال  ؟ ال ما فيها عذر، قالت يا بين ال تذهب إىل املسجد ؟ هل تطاع

تطلب العلم تذهب تطلب العلم مث باكر تأتينا علينا مشددا علينا خيرج هذا من البيت خيرج هذا من البيت نعم؟ 

وهكذا خل ن حنن وإياك ونكون سلميني وال تطلب العلم؛ فهل اإلنسان ميتثل أمر أبيه يف هذه احلال ؟ ال؛ ومن 

يت يف هذا املوضوع ألن املسألة تشكل على طالب العلم وعلى غري طالب العلم هل يطيع أباه يف أحسن ما رأ

مثل هذه األمور أو ال؟ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إنه ال جتب طاعة الوالدين يف أمر ينفعك ينفع 

وال يضر والديك فإنه ال جتب االبن وال يضرمها هذا جيد كالم جيد لو يكتب مباء الذهب، كل شيء ينفعك 



؛ فإذا طلبت العلم هل يضر والداك ؟ أبدا، ما يضره؛ ينفعك؟ ينفعك؛ وال يرد على هذا مسألة طاعتهما فيه

اجلهاد أن بر الولدين أفضل من اجلهاد ألن اجلهاد فيه تعريض للنفس بالقتل والقتل يقلق راحة الوالدين، يقلق 

بالنهار، بعض النساء ما تسكت؛ وهلذا يتحايل بعض الناس الذي يذهب اجلهاد  الراحة؛ األم ما تنام بالليل وال

 يقول أريد أسافر ملدة أيام وأرجع مث يسافر وقد ال يرجع خيدع؛ فاملهم أنه جياب عن مسألة اجلهاد ذا اجلواب .

م القدري ال مدح )) قلنا مستسلمون، شرعا أو قدرا ؟ شرعا وقدرا لكن االستسال ونحن له مسلمون ((وقوله: 

فيه؛ ألنه سيكون سواء قلته أم مل تقله، االستسالم القدري يعين كون اإلنسان ال يتمكن اخلالص من قدر اهللا 

هذا أمر سيكون وال ميدح عليه املرء يعين لو أن واحد أصيب مصيبة قال واهللا هذا استسلم ألمر اهللا ومل مينع هذه 

؟ ألن هذا أمر قهري فال حيمد عليه اإلنسان ، نعم حيمد على الصرب  أليش؛  املصيبة ما شاء اهللا عليه صح ؟ ال

   استسالم شرعي أي نعم . عليها ألن الصرب على املصائب

  أويت موسى وعيسى وحي وآيات معه، آيات حسية نعم آيات حسية ابراهيم ما أويت من اآليات ؟ السائل :

   هو إلثبات الرسالة للتخلص من منهم .إال؛ لكنها كانت ختلصا من شر هؤالء ما  الشيخ :

شيخ ؟ آية عيسى يف إحياء املوتى هل تستثىن من أن الناس ال يبعثون إال يوم القيامة ألن األحاديث  السائل :

  تدل على أن الناس ال يبعثون قبل يوم القيمة ؟

 إنكم يوم القيمة تبعثونثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم  ((هذه آيات، نقول هذه آيات حىت يف القرآن  الشيخ :

  ؛  ))

  قال يوم القيمة ليس يف الدنيا وعيسى عليه الصالة والسالم كان حييي يف الدنيا ؟ السائل :

؛ أنت قلت إن األحاديث دلت على أنه ما يبعث إال يوم القيمة،  أنا أقول لك هذا مستثىن ألنه آية الشيخ :

   إال يوم القيمة لكن هذه تعترب آيات .أقول حىت القرآن يدل على أن الناس ال يبعثون 

  شيخ ما وجه التفاضل بني القرآن وبني التوراة واإلجنيل مع أن كل الكتب منزل من اهللا ؟ السائل :

باعتبار املتكلم به أو منزله فهو ذا املعىن ال يتفاضل ألن املتكلم واحد؛ لكن  التفاضل بني الوحي ليس الشيخ :

  فائدته ومنفعته للخلق .يتفاضل باعتبار معناه و 



ومن يبتغ غير اإلسالم فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين كيف  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

 يهدي اهللا قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظالمين

قال اهللا   قل آمنا )) ((أظننا مل نأخذ الفوائد يف اآلية األوىل ؟ من قوله: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  )) .

يف هذه اآلية: وجب اإلقرار باإلميان باللسان كما هو واجب  )) ... منا باهللا وما أنزل إليناقل آ ((تعاىل: 

اب املوجه للرسول صلى ومن فوائدها: أن اخلط يعين باللسان املعرب عما يف القلب . قل )) ((بالقلب؛ ألن قوله: 

ومنها: أن اإلميان  )) ومل يقل: قل آمنت؛ فهذا له ولألمة .قل آمنا  : ((اهللا عليه وسلم خطاب له ولألمة؛ لقوله

ومن فوائدها:  وجعل ما بعده معطوفا عليه . آمنا باهللا )) : ((هو أصل كل شيء مقدما على كل شيء؛ لقوله

إلميان مبا أنزل علينا وهو القرآن جيب اإلميان به تصديقا باخلرب وامتثاال لألمر أن وجوب اإلميان مبا أنزل علينا؛ وا

 ((ومن فوائدها: وجوب اإلميان مبا أنزل على الرسل السابقني؛ لقوله:  واجتنابا للنهي؛ ألنه شريعة ومنهاج لنا .

ولكن اإلميان مبا أنزل إليهم هو التصديق مبا جاءت به هذه الكتب من األخبار؛  ))...  براهيمإوما أنزل على 

فهو شرع لنا باالتفاق لثبوته بشرعنا؛ شرعنا وافق أما األحكام فإن ما خالف شرعنا ليس شرع لنا باالتفاق؛ وما 

براهيم إية: ثبوت نبوة ومن فوائد هذه اآل وما ال هذا وال هذا ففيه خالف بني العلماء والصحيح أنه شرع لنا .

ومن فوائد  سحاق ويعقوب )) .إسماعيل و إبراهيم و إوما أنزل على  ((سحاق ويعقوب؛ لقوله: إمساعيل و إو 

هذه اآلية: وجوب اإلميان باألسباط؛ وقد سبق لنا أن القول الراجح أن املراد م ؟ شعوب بنيب إسرائيل أي ما 

اآلية الكرمية: وجوب اإلميان مبا أويت موسى وعيسى والنبيون من رم من من فوائد  أنزل عليهم بواسطة رسلهم .

اآليات الكونية اليت يسميها بعض العلماء املعجزات؛ من اآليات الشرعية اليت هي الشريعة اليت ميشي عليها هؤالء 

 ((وعيسى؛ لقوله: ومن فوائدها: ثبوت نبوة موسى  فنؤمن مبا أويت؛ لكن العمل بالشرائع السابقة عرفتم حكمه.

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب علينا أن نؤمن بكل األنبياء إمجاال ألنه خصص  )) . وما أوتي موسى وعيسى

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذا الدين اإلسالمي ليس فيها عصبية وال جيوز أن يتخذ اإلنسان منه  مث عمم.

خبالف ما يسلكه بنو إسرائيل، حيث ال يؤمنون إال مبا جاء عن  )) هم(( ال نفرق بين أحد منعصبية؛ لقوله: 

)) كلهم عندنا رسل اهللا؛ لكن نفرق يف  ال نفرق بين أحد منهم ((أنبيائهم فقط؛ أما هذا الدين اإلسالم فال 

أن شخصا حاج عاملا من علماء املسلمني فقال له: ملاذا جتيزون  ويذكر العبادات ال نتعبد إال مبا أمرنا بالتعبد به .

ألنفسكم أن تتزوجوا ببناتنا وال جتيزون لنا أن نتزوج ببناتكم ؟ فقال له العامل: ألننا نؤمن برسولكم وال تؤمنون 

ونحن له  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب االستسالم هللا عزوجل وحده؛ لقوله:  برسولنا؛ فألقمه حجم .

وجه التخصيص فهد ؟ ويش وجه التخصيص ؟ أيش ختصيص وين التخصيص ؟ قدم املتعلق على  )) مسلمون



)) فائدتان:  ونحن له مسلمون ((املتعلق، واملتعلق معمول للمتعلق وتقدمي املعمول يفيد احلصر ؛ إذا يف قوله: 

الكرمية: أن ال نستسلم ألحد استسالما خيالف من فوائد هذه اآلية  إخالص اإلسالم هللا؛ ووجوب اإلسالم له .

االستسالم هللا؛ وجه الداللة ؟ أن هذا هو فائدة االختصاص، أن ال نستسلم ألحد إال هللا؛ فإذا جاءنا أمر من 

واضح ؟  خملوق خيالف أمر اهللا فإننا ال نستسلم له؛ ألننا لو استسلمنا له مل نكن أخلصنا االستسالم هللا عزوجل

وائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يشعر يف كل حياته العملية قوال كانت أو فعال أو ومن ف . طيب

يا أيها الذين آمنوا  ((تركا أنه مستسلم هللا حىت يستفيد من العمل؛ عندما أتوضأ أشعر أنين أنفذ قول اهللا تعاىل: 

لم تستشعر هذا ؟ اهللا أعلم لكنه يغيب عن  )) هل أنت أيها املس...  إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم

 كثري من الناس هذا األمر؛ ما يشعر اإلنسان حينما يتوضأ 


